Mat & drikke opplevelser i Gdansk og
Polen temareise
Temareise for deg som er glad i mat og drikke
Fra 2500 kr / person
Opplev lokal mat tradisjon rund Gdansk byen.
Hva er den viktigste retten i polsk kjøkken? Suppe selvfølgelig. Vi, Polakker kan lage
utrolig mange supper: surkål, suragurk, gulrott, senapp, høne, erte, potet og
mange andre forskjellige supper. Vi er også veldig flinke å lage gås og and. Denne
temareise vil hjelpe deg å oppleve mattradisjon fra Gdansk, Zulawy og Kaszuby
områder.
DAG 1
-

Ankomst til Gdansk og insjekking
på hotell
Fotturen i byen på sporene av
gdansk tradisjonmat
Husmannskost middag på en lokal
restaurant (Kasjubisk mat)

DAG 2
En busstur til den Lille
Nederlender
–
et
tradisjonshus på Zulawy
område.
Den Lille Nederlender er et
bindingsverk og arkade hus
som ligger ca 40 km øst fra
Gdansk. Det var typiske
seter til rike bønder på
Zulawy. Zulawy er en flate område og lave geografi med flere tusen kanaler og
30% områdene under havnivå. Det er årsaken
hvorfor man kaller Zulawy den polske
nederland. Mellom 1400 og 1700 tallet kom hit
flere hundre nederlandske familier som har
bygget diker, pumper og har tørrlagt områden
steg etter steg.

Bøndene fra Zulawy eide flere melkekyr og har levert store mengder av melkevarer,
blant annet Werderkase - ost som var veldig populært i Europa før 2. verdenskrig.
Sist, men ikke minst alkoholprofuksjon var også viktig på Zulawy. En av de mest
kjente brennvin var MACHANDEL som er einersnaps.
-

Velkomstdrikke – legendarisk Machandel einervodka
Presentasjon av lokal ostsmaking Werderkase og ostelaging kurs
Ølfest & ølsmaking (øl fra lokale bryggerier)
Tradisjonell polsk lunsj – pierogi med tilbehør
Tilbakereise til Gdansk

Egen tid
-

Middag – opskrifter fra gamle Gdanske køkeboker

DAG 3
Gdansk øl og Goldwasser.
Besøk på en lokal mikrobryggeri i
Gdansk.
-

Ølsmaking og lunsj

-

Presentasjon om øltradisjon i
Gdansk

Egen tid
-

Middag – Restauracja pod
Lososiem
Velkomstdrikke – Danziger Goldwasser

DAG 4
-

Utsjekking og avreise fra Gdansk

PRIS for gruppe på 25 personer
Alt dette er inkludert:
•
•
•
•
•

Lokal transport
Utflukter og inngangsbiletter iht program
2 lunsjer
3 middager
Reiseledelse ved Maciej Snarski – norsktalende guiden

Prisen inkluderer ikke:
•
•
•
•
•

Overnatting
Fly
Måltider utover de som er nevnt over
Drikkevarer
Reise- og avbestillingsforsikring

Maciej Snarski, tlf 0048 503 567 964,
e-post: office@adayaway.pl

